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ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ  ΔΗΜΟΥ  ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-  
ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                
"ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ"  
 
ΑΝΑΡΤΗΤEA ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ 
ΠΠΙΕΔ 
 
   
ΑΡ. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: 10/2019                                                ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  28/2019                                                       
              
     
ΘΕΜΑ: «Άνοιγμα & διαχείριση λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος για 
μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων» 
  
 Σήμερα στις 15/10/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00, συνήλθε το  Διοικητικό 
Συμβούλιο  του Π.Π.Ι.Ε.Δ. Δ. ΝΦ - ΝX. σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την υπ΄ 
αριθμ. πρωτ. 894/2019 πρόσκληση του κ. Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη 
σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/10, για λήψη απόφασης στα παρακάτω 
θέματα της ημερησίας διάταξης. 
 Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, καθώς παρευρέθησαν οκτώ από τα έντεκα 
μέλη. (Το Δ.Σ. είναι ενδεκαμελές συμπεριλαμβανομένου ενός εκπροσώπου των 
εργαζομένων του Ιδρύματος). Τα πρακτικά κατέγραψε η πρακτικογράφος του Δ.Σ. 
και μόνιμος υπάλληλος του Π.Π.Ι.Ε.Δ., Λευκοθέα Στεργίου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού, 
βαθμού Α'. 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΟΣ 

2. ΕΙΡΗΝΗ ΖΑΛΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΙΓΑΛΗΣ 

3. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ         ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ 

4. ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΚΟΥΛΗ  

5. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΓΑΠΗΤΟΥ  

6. ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ  

7. Χ. ΝΤΟΥΡΟΣ (αναπληρ.)  

8. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ  

                        
ΘΕΜΑ 4ο  
 

         Ο κ. Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικά με 

την υποχρέωση ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού του ΠΠΙΕΔ στην Τράπεζα της 

Ελλάδος, βάσει της εγκυκλίου 95/19 του ΥΠΕΣ με θέμα: «Ενέργειες εκ μέρους 

των δήμων που συνιστώνται δυνάμει των διατάξεων του ν. 4600/2019, όπως 

έχουν τροποποιηθεί με τις όμοιες του ν.4623/2019 και ισχύουν».  

 
ΙΙΙ. Έκδοση ΑΦΜ και άνοιγμα λογαριασμών 
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Στην παρ. 8 του αρ. 18 «Ρύθμιση θεμάτων εφαρμογής των άρθρων 155 και 157 του 

ν. 4600/2019 (Α` 43)» του ν. 4623/2019, ορίζεται μεταξύ άλλων ότι «ο δήμος που 

αποτελούσε την έδρα του καταργηθέντος, διατηρεί τους λογαριασμούς σε πιστωτικά 

ιδρύματα ή/και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, τον Αριθμό Φορολογικού 

Μητρώου». Κατά συνέπεια, οι λοιποί συνιστώμενοι δήμοι, ως νέες νομικές οντότητες, 

θα πρέπει να προχωρήσουν έγκαιρα: 

α) στην έκδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου και 

β) στο άνοιγμα λογαριασμού/ων σε πιστωτικά ιδρύματα ή/και χρηματοπιστωτικούς 

οργανισμούς. 

Επί του ανωτέρω σημείου (β), θα πρέπει να επιστήσουμε ιδιαίτερα την προσοχή των 

συνιστώμενων δήμων στα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 2/54366/ΔΛΓΚ (ΦΕΚ Β 

2680/1.7.2019) 

«Καθορισμός λειτουργίας τραπεζικών λογαριασμών και ταμειακός προγραμματισμός, 

των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην παράγραφο 10 του 

άρθρου 69Α του ν. 4270/2014, όπως ισχύει» απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, 

περί μεταφοράς των πλεοναζόντων ταμειακών τους διαθέσιμων σε λογαριασμό τους 

ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος. Στο αρ. 1 της επίμαχης απόφασης 

ορίζεται ότι «1. Οι Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην παρ. 10 του 

άρθρου 69Α του ν. 4270/2014, όπως ισχύει (εφεξής Φορείς) ανοίγουν υποχρεωτικά 

λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος εντός 30 ημερών από 

την έναρξη ισχύος της παρούσας. Δεν απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες για τους 

Φορείς οι οποίοι τηρούν ήδη λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της 

Ελλάδος. 3. Εντός 60 ημερών από την έναρξη ισχύος της παρούσας, οι Φορείς 

μεταφέρουν τα πλεονάζοντα ταμειακά τους διαθέσιμα, όπως αυτά 

προσδιορίζονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της υπ’ αριθ. 95/19 

εγκυκλίου του ΥΠΕΣ, από τους λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης σε 

πιστωτικά ιδρύματα εκτός του Συστήματος Λογαριασμών Θησαυροφυλακίου 

(εφεξής ΣΛΘ) στον λογαριασμό τους ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της 

Ελλάδος. Η ανωτέρω υποχρέωση δεν ισχύει για τα κεφάλαια που έχουν μεταφερθεί 

από τους Φορείς στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων». 

Στο δε αρ. 14 της απόφασης, ορίζεται ως έναρξη ισχύος της η 1.9.2019. Ως εκ 

τούτου οι συνιστώμενοι δήμοι θα πρέπει, από την έναρξη λειτουργίας τους, να 

προχωρήσουν έγκαιρα στην υλοποίηση των οριζόμενων σε αυτήν. 

 Επίσης, είναι αναγκαίο να ανατεθεί η διαχείριση κίνησης του ανωτέρω 

Τραπεζικού Λογαριασμού στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. 

Χαλκηδόνας και να δοθεί το δικαίωμα υπογραφής για την κίνηση του Λογαριασμού: 

α) στον Πρόεδρο, Ιωάννη Βούρο (σε περίπτωση απουσίας του να αναπληρώνεται 

από τον Αντιπρόεδρο του Π.Π.Ι.Ε.Δ, βάσει της υπ’ αριθ. ΑΔΣ 23/2019, Χρήστο 

Κοπελούσο) και β) στην ειδικό ταμία του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας 

και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού, Βουλγαρίδου Ελισάβετ του Εμμανουήλ, με αναπληρώτρια 

αυτής την Στρομπολάκου Γεωργία του Γεωργίου, σύμφωνα με τις αποφάσεις 

Δημάρχου 146/14, 338/14, 57/15 & 286/15. 

    

     Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού μελέτησε προσεκτικά  τα ανωτέρω: 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Ι) Εγκρίνει το άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης του Παγκόσμιου 

Πολιτιστικού Ιδρύματος Ελληνισμού της Διασποράς Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. 

Χαλκηδόνας, στην Τράπεζα της Ελλάδος, εντός 30 ημερών από την έναρξη ισχύος 
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της σχετικής υπ’ αριθ. 95/19 εγκυκλίου του ΥΠΕΣ, προκειμένου να μεταφερθούν τα 

πλεονάζοντα ταμειακά του διαθέσιμα, όπως αυτά προσδιορίζονται κατά τα οριζόμενα 

στο άρθρο 11 της ανωτέρω εγκυκλίου. 

ΙΙ) Αναθέτει τη διαχείριση κίνησης του ανωτέρω Τραπεζικού Λογαριασμού στην 

Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας. 

Παραχωρεί το δικαίωμα υπογραφής για την κίνηση του Λογαριασμού: α) στον 

Πρόεδρο, Ιωάννη Βούρο (σε περίπτωση απουσίας του να αναπληρώνεται από τον 

Αντιπρόεδρο του Π.Π.Ι.Ε.Δ, βάσει της υπ’ αριθ. ΑΔΣ 23/2019, Χρήστο Κοπελούσο) 

και β) στην ειδικό ταμία του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας και των 

Ν.Π.Δ.Δ. αυτού, Βουλγαρίδου Ελισάβετ του Εμμανουήλ, με αναπληρώτρια αυτής την 

Στρομπολάκου Γεωργία του Γεωργίου, σύμφωνα με τις αποφάσεις Δημάρχου 

146/14, 338/14, 57/15 & 286/2015. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 28/19. 
 
 
   Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Π.Π.Ι.Ε.Δ.                                        ΤΑ ΜΕΛΗ 
       "ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ" 
              
                                                 
               
          ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ 


